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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Helena DALLIOVÁ 

Nominovaná kandidátka na komisařku pro rovnost 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti 

žen a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia?  

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise?  

Před 40 lety jsem vstoupila do politiky jako studentka plná ideálů toužící po spravedlnosti 

a rovnosti, nápravě bezpráví a po lepším světě pro všechny. Během této dlouhé cesty jsem 

potkala a vyslechla si mnoho lidí, kteří byli marginalizováni kvůli předsudkům, stereotypům 

nebo kvůli diskriminačním právním předpisům. Dělala jsem vše, co bylo v mé moci, a 

využívala všech svých znalostí a schopností, abych takové situace dokázala vyřešit. 

Domnívám se, že má akademická kvalifikace a profesní zkušenosti mi umožní přispět 

k obecnému evropskému zájmu. Mám doktorát ze sociologie a v této oblasti jsem řadu let 

přednášela. Jako ministryně odpovědná za evropské záležitosti a rovnost jsem se pravidelně 

účastnila zasedání Rady pro obecné záležitosti a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, 

zdraví a ochranu spotřebitele, které jsou odpovědné za zajištění jednotného řešení na úrovni 

EU v klíčových záležitostech, které mají dopad na evropský zájem. Těším se, že budu 

spolupracovat s předsedkyní, místopředsedy a ostatními komisaři a společně s nimi usilovat 

o naplnění našeho společného programu. Rovněž budu spolupracovat s předsedkyní na 

zajištění toho, aby všechny závazky týkající se rovnosti uvedené v politických směrech byly 

účinně plněny. 

Dokázala jsem v politice setrvat i v době, kdy pro ženu bylo složité uspět, a to proto, že jsem 

chtěla provést nezbytné změny. Bylo to právě odhodlání změnit něco k lepšímu, které mě 

pohánělo, když jsem v roce 1996 vstoupila do Parlamentu a stala se parlamentní tajemnicí 

pro práva žen při úřadu předsedy vlády, když jsem pracovala následující roky jako stínová 

ministryně a během období ve funkci ministryně pro sociální dialog, záležitosti spotřebitelů 

a občanské svobody a ministryně pro evropské záležitosti a rovnost.  

Jsem ráda, že se mohu setkávat s lidmi, jejichž život se zlepšil díky opatřením v oblasti 

rovnosti žen a mužů, která byla zavedena v mé zemi. Nikdy nezapomenu na radost tolika lidí 

z přijetí klíčových právních předpisů, které zavedly nová práva a rozšířily zásadu rovnosti. 
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Zároveň musíme i nadále podporovat nejzranitelnější členy společnosti, kteří jsou 

marginalizováni kvůli vícenásobné diskriminaci nebo kteří uvízli v pasti domácího násilí; 

proto jsem se rozhodla k legislativní aktivitě v záležitostech rovnosti, prosazování ratifikace 

nástrojů v oblasti lidských práv a zvyšování ochrany zranitelnějších členů naší společnosti.  

Plně respektuji základní hodnoty, na nichž jsme vybudovali Evropu: těmito hodnotami jsou 

lidská důstojnost a lidská práva, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát. Nebudu 

vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného subjektu. Mým cílem je zvážit všechny zájmy, 

které budou ve hře, bez ohledu na jejich státní, regionální, profesionální nebo osobní původ. 

Budu usilovat o plné provádění politických priorit stanovených naší nově zvolenou 

předsedkyní. 

Ve funkci ministryně jsem aktivně spolupracovala s poslanci, občanskou společností, 

sociálními partnery i jednotlivci, jichž se tato problematika přímo dotýkala, na provádění 

legislativních a politických opatření, která posilují rovnost pro všechny bez výjimky. 

Všechny své zkušenosti nyní zužitkuji, abych přizpůsobila svůj přístup požadavkům práce 

na evropské úrovni.  

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, bude mi ctí pracovat na úkolech 

portfolia, které se zabývá rovností. Podle článku 8 SFEU máme povinnost začlenit 

a prosazovat rovnost žen a mužů v EU a při všech činnostech Komise. Smlouva poskytuje 

silný mandát a představuje politický závazek, který se budu coby komisařka pro otázky 

rovnosti žen a mužů snažit plně vytěžit.  

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová zařadila rovnost žen a mužů na přední 

místa své agendy a zavázala se jít příkladem a vytvořit genderově vyvážené kolegium. 

Pověřila mě vypracováním a prezentací příští strategie EU pro rovnost žen a mužů, která 

představuje příležitost k dalšímu rozvoji koncepce a uplatňování genderového 

mainstreamingu v rámci politik EU. Posílené uplatňování genderového mainstreamingu 

v tvorbě politik umožňuje lépe využívat zdroje, zvyšuje účinnost politiky, podporuje 

udržitelný rozvoj a vytváří spravedlivější společnost. Pokud bude moje nominace na funkci 

komisařky potvrzena, budu úzce spolupracovat s ostatními komisaři na co nejrozsáhlejším 

začleňování genderového hlediska, aby byl zajištěn skutečný dopad v praxi. 

Budu konstruktivně spolupracovat s předsedkyní Komise a s ostatními komisařkami a 

komisaři. Budu udržovat dialog s poslanci Evropského parlamentu, budu naslouchat 

občanské společnosti a sociálním partnerům a během svého funkčního období náležitě využiji 

veřejné konzultace. Dále povedu dialog s členskými státy, abych pomohla lépe koordinovat 

práci, která probíhá na evropské úrovni a na úrovni členských států.  

Zavazuji se, že budu ihned po svém jmenování plně dodržovat povinnosti týkající 

se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility vymezené v čl. 17 odst. 3 

Smlouvy o EU a v článku 245 SFEU a povinnost zachovávat profesní tajemství stanovenou 

článkem 339 SFEU.  

Zavazuji se, že se budu vyhýbat jakékoli pozici nebo situaci, které by mohly zpochybnit mou 

nezávislost, nestrannost a disponibilitu ve službách Komise, a že budu informovat 

předsedkyni Komise o jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů při výkonu mých 

úředních povinností. 
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Plně se stavím za náš závazek usilovat o transparentnost uvedený v politických směrech 

vypracovaných nově zvolenou předsedkyní. Zavazuji se, že zveřejním veškeré kontakty 

a setkání s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými v jakékoli 

záležitosti týkající se tvorby a provádění politik EU v souladu s pravidly Komise. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost 

za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti 

zodpovídat Parlamentu?  

Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, 

intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a 

vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy 

nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty 

jako Radě? 

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky pro rovnost potvrzena, převezmu plnou 

politickou odpovědnost za činnosti v oblasti rovnosti, jak je stanoveno v politických směrech 

a v mém pověřovacím dopise. Mým úkolem v příštích pěti letech bude posílit závazek 

Evropy, pokud jde o začleňování a rovnost ve všech smyslech, bez ohledu na pohlaví, rasový 

či etnický původ, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání nebo 

přesvědčení. Kromě úlohy, kterou budu zastávat při začleňování genderového hlediska, 

povedu boj proti všem formám diskriminace, zejména snahou o dosažení pokroku 

v navrhované horizontální antidiskriminační směrnici a v případě potřeby navrhováním nové 

legislativy proti diskriminaci. Budu odpovědná za provádění Úmluvy Organizace spojených 

národů o právech osob se zdravotním postižením ze strany EU. Budu spolupracovat 

s členskými státy, abychom pokročili v práci na směrnici o ženách v řídících a dozorčích 

orgánech a zajistili plné provedení směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem. Dalšími důležitými otázkami budou boj proti násilí na ženách a násilí na základě 

pohlaví, posílení postavení žen a dívek a zajištění soudržnosti našich vnějších a vnitřních 

politik v tomto ohledu. 

Přikládám velký význam zásadě kolegiality a budu plně spolupracovat s ostatními členy 

sboru komisařů. Do přípravy a provádění politických iniciativ úzce zapojím své kolegy, 

neboť rovnost bude začleňována do činností všech.  

Spolupráce s Evropským parlamentem má pro mě zásadní význam. Díky více než 20 letům v 

poslanecké sněmovně si plně uvědomuji, jak důležitý je parlamentní dohled nad všemi 

politickými procesy. Je naší povinností zvyšovat životní úroveň lidí, které jako poslanci 

zastupujeme. Budu spolupracovat s Parlamentem a příslušnými výbory ve všech fázích 

procesu tvorby politik i politického dialogu. 

Účinná interinstitucionální spolupráce má zásadní význam pro fungování unijního systému 

a pro účinnost a legitimitu rozhodovacího systému EU. Opírá se o hlavní zásady, k jejichž 

dodržování se plně zavazuji. Tyto zásady zahrnují otevřenost, vzájemnou důvěru, účinnost 

a pravidelnou výměnu informací. Politické směry nově zvolené předsedkyně a pověřovací 

dopisy tyto zásady plně odrážejí a zdůrazňují záměr posílit zvláštní vztahy mezi Evropským 

parlamentem a Komisí. Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, budu 

usilovat o dosažení tohoto cíle a budu při tom plně dodržovat ustanovení Rámcové dohody 
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o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí z roku 2010 a interinstitucionální dohodu 

o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. Mé jednání s Parlamentem bude 

otevřené, transparentní a konstruktivní, abychom vybudovali vztah vzájemné důvěry. 

V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně se budu co nejčastěji 

účastnit příslušných plenárních zasedání, schůzí výborů a třístranných jednání. Zajistím, aby 

byly parlamentní výbory zapojeny do všech významných činností v mé působnosti.  

Budu spolupracovat s Parlamentem na základě zásad loajality, důvěry, transparentnosti, 

obousměrného toku informací a vzájemné pomoci. Konkrétně budu udržovat pravidelný tok 

informací s předsedy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), Výboru pro práva 

žen a rovnost pohlaví (FEMM) a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(LIBE) i dalších příslušných parlamentních výborů a budu udržovat otevřenou obousměrnou 

komunikační politiku s poslanci Evropského parlamentu. Rovněž zajistím, aby byl Evropský 

parlament pravidelně informován, zejména před významnými událostmi a v klíčových fázích 

mezinárodních jednání v oblastech, za něž budu odpovědná. V souvislosti s postoji 

Parlamentu také zajistím, aby otázky, které poslanci Evropského parlamentu kladou Komisi a 

které spadají do mého portfolia, byly rychle a přesně zodpovězeny.  

Politické směry nově zvolené předsedkyně zdůrazňují, že pokud chceme, aby lidé Unii 

důvěřovali, měly by být její orgány otevřené a měly by jít příkladem v oblasti 

transparentnosti. Budeme-li posilovat interinstitucionální spolupráci tím, že podpoříme 

legitimitu a odpovědnost, zvýší se efektivita a dobrá správa EU. Jsem tedy plně odhodlána 

provádět dalekosáhlá ustanovení týkající se transparentnosti a toku informací, která jsou 

obsažena v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje nárok Evropského parlamentu na 

legislativní iniciativu. Zavázala se, že pokud Parlament většinou svých členů přijme usnesení 

požadující, aby Komise předložila legislativní návrh, Komise tak učiní a bude přitom 

pamatovat na zásady proporcionality, subsidiarity a lepší tvorby právních předpisů. Tento cíl 

plně podporuji.  

Jsem si plně vědoma toho, že poskytování informací a dokumentů je zásadním aspektem 

prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Zavazuji se proto, že budu 

plně provádět příslušná ustanovení rámcové dohody mezi těmito dvěma institucemi 

a příslušná ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.  

 

Otázky Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví: 

3. K velkému zklamání Parlamentu, členských států a zejména našeho výboru Evropská 

komise během posledního volebního období nevydala strategii EU pro rovnost žen 

a mužů. Můžete se zavázat k tomu, že co nejdříve a v každém případě během prvních 

100 dní ve funkci vydáte plnohodnotnou a závaznou strategii EU pro rovnost žen 

a mužů pro následující roky, která bude mít podobu sdělení Komise? Jaké prioritní 

oblasti do ní hodláte zahrnout? Jakým způsobem hodláte při jejím vypracovávání 

a provádění v průběhu příštího období spolupracovat s výborem FEMM? 
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Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, zavazuji se, že co nejdříve 

vydám komplexní strategii EU pro rovnost žen a mužů, která je zmíněna v politických 

směrech, a s nově zvolenou předsedkyní von der Leyenovou projednám přesné načasování 

přijetí této strategie Komisí.  

 

Klíčovými prvky, které je třeba zohlednit v rámci strategie pro rovnost žen a mužů, jsou 

mimo jiné boj proti násilí na ženách a násilí na základě pohlaví, transparentnost odměňování 

a rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů, genderová vyváženost v řídících a 

dozorčích orgánech společností, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a úloha 

obou pohlaví při dosahování genderové rovnosti. Veřejná konzultace, která proběhla 

začátkem tohoto roku, identifikovala ke zvážení další možné oblasti: například boj proti 

genderovým stereotypům, řešení genderově podmíněného násilí na internetu a začlenění 

genderového hlediska do oblasti umělé inteligence. Strategie by měla mít průřezový 

charakter, aby pokryla všechny aspekty, ve kterých se ženy a muži odlišují. Měla by se 

rovněž zabývat případnými novými legislativními návrhy, jakož i důraznými politickými 

opatřeními a činnostmi zaměřenými na zvyšování informovanosti.  

 

Nová strategie představuje příležitost k dalšímu rozvoji koncepce a uplatňování genderového 

mainstreamingu v politikách EU, a to interně i externě. Neměli bychom tuto příležitost 

promarnit. Těším se, že budu úzce spolupracovat s místopředsedou pro ochranu evropského 

způsobu života, aby toto téma nabylo na důležitosti. Budu počítat s podporou svých kolegů 

komisařů, aby se genderový mainstreaming stal realitou. Rovněž se spoléhám na pracovní 

skupinu pro rovnost, která bude zřízena pro účely začlenění zásady rovnosti do politik 

a procesů EU.  

 

Přeji si, aby EU měla strategii, která bude ambiciózní, inkluzivní, komplexní a zaměřená 

na skutečné potřeby občanů EU. Těším se na první kontakty s Výborem pro práva žen 

a rovnost pohlaví a na následnou strukturovanou spolupráci. 

 

Rovněž se domnívám, že o těchto otázkách musíme diskutovat nejen v rámci EU, ale i se 

třetími zeměmi. Mohli bychom například prodiskutovat přístup EU v rámci zvláštní 

doprovodné akce k zasedání Komise pro postavení žen u příležitosti 25. výročí Pekingské 

akční platformy. Doufám, že se této akce budou moci zúčastnit i poslanci Evropského 

parlamentu. 

 

 

4. Odstranění násilí na ženách a dívkách bylo pro výbor FEMM vždy prioritou, neboť 

se jedná o jev rozšířený po celé Evropě a po celém světě. Proto je pro nás nanejvýš 

důležité, aby EU v široké míře přistoupila ke všem částem Istanbulské úmluvy. Jak 

konkrétně hodláte zajistit, aby EU k úmluvě přistoupila a aby ji všechny členské státy 

ratifikovaly? Pomocí jakých legislativních a nelegislativních návrhů máte v úmyslu 

bojovat zejména proti kybernetickému násilí a pornografické mstě, které jsou tak často 

používány proti ženám a dívkám? Jaké jsou Vaše konkrétní plány pro vytvoření 

evropského legislativního aktu k boji proti násilí na ženách? Jaká další opatření proti 

násilí na ženách hodláte přijmout v souladu se závazky, které nově zvolená předsedkyně 

učinila ve své agendě pro Evropu? 

V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně by přistoupení EU k Istanbulské 

úmluvě mělo zůstat pro Komisi klíčovou prioritou. Byla jsem pověřena dokončením 

probíhajícího procesu přistoupení a učiním pro to vše, co bude v mých silách. 
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Vítám důraznou podporu, kterou Evropský parlament vyjadřuje přistoupení EU k istanbulské 

Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Istanbulská 

úmluva stanoví společný evropský rámec pro úsilí EU a jejích členských států při potírání 

násilí vůči ženám a domácího násilí. Jestliže podnikneme kroky v tomto společném 

evropském rámci, můžeme dosáhnout většího úspěchu, než kdyby členské státy jednaly 

individuálně.  

 

Abychom mohli proces přistoupení dokončit, budu aktivně spolupracovat s Evropským 

parlamentem, s jednotlivými předsednictvími Rady a s členskými státy na nalezení 

východiska ze stávající patové situace. Musíme rovněž vytvořit platformu pro setkávání 

členských států s příslušnými organizacemi občanské společnosti, abychom zdůraznili 

naléhavost potřeby posílit opatření EU v oblasti boje proti násilí na ženách a násilí na základě 

pohlaví. S napětím očekávám stanovisko, které Evropský soudní dvůr vydá na základě 

žádosti Evropského parlamentu.  

 

Kromě tohoto institucionálního procesu mám v úmyslu nalézt způsoby, jak posílit podporu 

obětem násilí páchaného na ženách a obětem domácího násilí. Pokud bude přistoupení k 

úmluvě dále v Radě blokováno, zvážím předložení návrhů o minimálních normách, pokud jde 

o definici některých druhů násilí, a posílení směrnice o právech obětí. Zareaguji také na 

požadavek vyjádřený v politických směrech, pokud jde o zařazení násilí na ženách na seznam 

unijních trestných činů definovaných ve Smlouvě. 

 

Domnívám se, že je třeba zasáhnout ještě proti jedné rychle se objevující formě genderově 

podmíněného násilí: proti nezákonnému kybernásilí a škodlivému chování na internetu vůči 

ženám, včetně tzv. porno pomsty (revenge porn). Přístup k internetu se rychle stává nutností 

pro socio-ekonomický blahobyt a platformou pro společenský a politický dialog. Nemůžeme 

dopustit, aby kybernásilí a škodlivé chování na internetu ženy a dívky umlčovalo a aby 

omezovalo jejich účast ve společnosti. V rámci širší politiky EU proti nenávistným projevům 

a nezákonnému obsahu na internetu je třeba zjistit, co ještě můžeme udělat pro zabezpečení 

digitálního veřejného prostoru, aby se stal místem bez násilí, které bude posilovat postavení 

všech osob, včetně žen a dívek.  

 

Budu vycházet ze stávajícího dialogu Komise s platformami sociálních médií a nevládními 

organizacemi na téma, jak může dobrovolná spolupráce pomoci při označování 

a odstraňování škodlivého obsahu on-line, ale i při zajišťování rozhodných opatření proti 

nezákonnému obsahu. Mnoho forem kybernásilí je již v členských státech považováno za 

trestný čin nebo jinak zakázáno. Potřebujeme více informací o platných právních předpisech 

v členských státech a o různých formách kybernásilí, na něž se vztahují. Musíme se zamyslet 

nad tím, jak tyto otázky vyjasnit, avšak zároveň musíme plně respektovat základní práva, 

zejména pak svobodu slova. Tato rostoucí nespravedlnost mě velmi trápí. Budu v této 

záležitosti spolupracovat s místopředsedkyní odpovědnou za Evropu připravenou na digitální 

věk a místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost. 

 

 

5. Zlepšení hospodářského postavení žen: Návrh směrnice o ženách v řídících 

a dozorčích orgánech, který Komise předložila, je navzdory konstruktivnímu prvnímu 

čtení v Parlamentu a intenzivnímu politickému úsilí vynaloženému během posledních 

let bohužel zablokován v Radě. Některé členské státy mezitím změnily svůj postoj a se 

směrnicí již souhlasí. Jak hodláte překonat politické překážky a dosáhnout 
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v krátkodobém horizontu vyrovnanějšího zastoupení žen v hospodářském rozhodování? 

Jaká konkrétní opatření zamýšlíte přijmout k vyřešení patové situace v Radě 

a znovuzahájení jednání o této směrnici všemi dostupnými politickými prostředky? 

Rozdíly v odměňování a (následně) v důchodech žen a mužů jsou v evropském průměru 

znepokojivé: rozdíl v odměňování tvoří 16 % a v důchodech 40 %. Tyto rozdíly 

představují obrovskou překážku při dosahování rovnosti žen a mužů v EU. Jaké 

iniciativy hodláte uskutečnit v zájmu boje proti této nerovnosti? Pomocí jakého nebo 

jakých opatření máte v úmyslu splnit závazek nově zvolené předsedkyně, která 

přislíbila zavést v prvních 100 dnech nové Komise závazná opatření týkající se 

transparentnosti odměňování? 

Rovné zastoupení žen v hospodářských rozhodovacích pozicích je otázkou rovných práv 

a spravedlnosti. Kromě toho ale dává smysl i z ekonomického hlediska.  

 

Domnívám se, že diskuse o návrhu Komise z roku 2012 přispěly k větší informovanosti o této 

problematice, a v některých zemích dokonce ke zvýšení přítomnosti žen v řídících 

a dozorčích orgánech společností. Tempo změn je však stále pomalé, a zatímco v některých 

členských státech jsme v posledních letech viděli určitý pokrok, v jiných je situace stále 

stejná, nebo se dokonce zhoršuje.  

 

Jsem plně odhodlaná tuto směrnici prosadit. Většina členských států iniciativu podporuje 

a dohoda je bezesporu na dosah. Jsem ráda, že nově zvolená předsedkyně ve svých 

politických směrech návrh směrnice důrazně podpořila, a pokud budu ve své funkci 

potvrzena, budu se snažit přesvědčit členské státy, aby jej také podpořily. Budu počítat 

s podporou Evropského parlamentu. Pokrok v této záležitosti měl nastat už dávno.  

 

Domnívám se rovněž, že nová směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

zlepší genderovou vyváženost ve vedoucích pozicích v ekonomice. Budu spolupracovat 

s členskými státy s cílem prosadit úplné a rychlé provádění této směrnice.  

 

Boj proti rozdílům v odměňování a důchodech žen a mužů pokračuje a jsem odhodlána toto 

úsilí zintenzivnit. Domnívám se, že větší transparentnost odměňování a lepší právní 

srozumitelnost jsou prvními kroky, které je třeba učinit pro odhalení genderové předpojatosti 

a diskriminace v mzdových strukturách. Chci podnikům umožnit, aby řešily otázku 

nerovnosti v odměňování, a umožnit obětem diskriminace účinně usilovat o nápravu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti politické směry stanoví, že v prvních 100 dnech této 

Komise předložíme kroky k zavedení závazných opatření v oblasti transparentnosti 

odměňování. Půjde o jakýsi předvoj dalších činností, který poslouží jako podklad pro 

komplexní politiku zaměřenou na řešení rozdílů v odměňování žen a mužů. Taková politika 

znamená čelit přetrvávajícím stereotypům, posílit postavení žen v procesech rozhodování, 

zajistit provádění a využívání práv stanovených ve směrnici o rovnováze mezi pracovním 

a soukromým životem (zejména ze strany otců) a bojovat proti nerovnostem mezi důchody 

žen a mužů, za nimiž stojí neplacená práce. 

 

Potřebujeme také změnu na odvětvových úrovních. Nedostatek žen na vysoce 

placených pozicích, zastávaných především muži, je jednou z příčin rozdílů v odměňování 

žen a mužů. Musíme umožnit, aby se více žen zapojilo do určitých odvětví a povolání, 

a musíme se zaměřit zejména na hlavní příčiny tohoto nerovnoměrného rozložení naší 

pracovní síly. Chci se zabývat genderovými stereotypy, které znesnadňují ženám – ale 

i mužům – uplatnění v odvětvích, v nichž tradičně převládá druhé pohlaví. Tyto stereotypy 
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rovněž způsobují nerovnoměrné rozdělení povinností souvisejících s neplacenou péčí. 

V tomto ohledu bude mít zásadní význam provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním 

a soukromým životem. 

 

Vzhledem k tomu, že nerovnosti mezi muži a ženami odrážejí společensky ustanovené role, 

jsem přesvědčena, že řešením genderových rozdílů v životním cyklu vzdělávání, odborné 

přípravy, zaměstnanosti, rodičovství, péče, platů a důchodů můžeme v EU urychlit pokrok.  
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Otázky Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 

 

6. Na samém konci svého osmého volebního období se Evropský parlament a Rada 

dohodly na směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů 

a pečujících osob. Zatímco Parlament byl rozhodným zastáncem této směrnice, některé 

členské státy ji nepodpořily. Jak z pozice nominované kandidátky na komisařku hodláte 

zajistit, aby byl tento první legislativní úspěch evropského pilíře sociálních práv v plné 

míře proveden, a souhlasíte s tím, že tato směrnice musí být nejen zavedena, ale že je 

třeba rovněž rozšířit její působnost tak, aby se vztahovala na mateřskou dovolenou 

a práva osob samostatně výdělečně činných a adoptivních rodičů?  

Jsem velmi ráda, že byla směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

přijata. Jedná se o velký úspěch na cestě k rovnosti žen a mužů a o důležitý krok směrem 

k Evropě, v níž budou ženy i muži schopni nalézt rovnováhu mezi svými pracovními 

a soukromými životy. Ženy tak budou moci realizovat svůj potenciál na trhu práce a muži 

budou mít možnost převzít spravedlivý díl pečovatelských povinností. 

Zajistím, aby členské státy provedly tuto důležitou směrnici ve svém vnitrostátním právu. 

Procesem provádění budeme členské státy doprovázet a poskytneme jim veškeré potřebné 

pokyny.  

Domnívám se, že tato směrnice a směrnice o mateřské dovolené poskytnou spolehlivý základ 

pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Adoptivní 

rodiče mohou mít podle nových právních předpisů EU rovněž nárok na rodičovskou 

dovolenou. Kromě provádění legislativy má nesmírný význam také zvýšení informovanosti 

občanů o jejich právech a motivace zejména mužů, aby svých práv využívali. O tomto tématu 

je třeba diskutovat na celospolečenské úrovni. Domnívám se například, že bychom měli 

podporovat osvědčené postupy, jako používají například školy, které nedeterminují 

genderové role pro péči o rodinu, nebo podniky, ve kterých jsou pracovní postupy založené 

na vstřícném přístupu k rodině vyžívány jak muži, tak ženami. Mám v úmyslu zaměřit 

finanční prostředky EU na toto zvyšování informovanosti.  

 

Domnívám se, že rovnost mezi samostatně výdělečně činnými ženami a muži, jakož 

i opatření podporující podnikání žen, jsou rovněž zásadními podmínkami pro plné využití 

dovedností a schopností žen. Až budeme hodnotit provádění této směrnice, hodlám pozorně 

prozkoumat interakci práv podle článku 18 směrnice s pracovní dovolenou z rodinných 

důvodů pro osoby samostatně výdělečně činné a dovolenou v případě osvojení. 

 

 

7. Prosazování rovnosti pohlaví a boj proti diskriminaci vůči ženám musí být pro 

Evropskou unii nejvyšší prioritou. Očekáváme proto, že Komise předloží návrhy nové 

evropské strategie pro rovnost pohlaví, jejíž součástí budou i závazná opatření týkající 

se transparentnosti platů, která nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der 

Leyenová přislíbila zavést během prvních 100 dnů ve funkci.  

 

Jaká legislativní opatření plánujete s cílem odstranit rozdíly v odměňování a důchodech 

žen a mužů, zajistit stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou práci na stejném 

místě a zavést závazná opatření týkající se transparentnosti platů?  
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Boj proti rozdílům v odměňování a důchodech žen a mužů pokračuje a jsem odhodlána toto 

úsilí zintenzivnit. Domnívám se, že větší transparentnost odměňování a lepší právní 

srozumitelnost jsou prvními kroky, které je třeba učinit pro odhalení genderové předpojatosti 

a diskriminace v mzdových strukturách. Chci podnikům umožnit, aby řešily otázku 

nerovnosti v odměňování, a umožnit obětem diskriminace účinně usilovat o nápravu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti politické směry stanoví, že v prvních 100 dnech této 

Komise předložíme kroky k zavedení závazných opatření v oblasti transparentnosti 

odměňování. Půjde o jakýsi předvoj dalších činností, který poslouží jako podklad pro 

komplexní politiku zaměřenou na řešení rozdílů v odměňování žen a mužů. Taková politika 

znamená čelit přetrvávajícím stereotypům, posílit postavení žen v procesech rozhodování, 

zajistit provádění a využívání práv stanovených ve směrnici o rovnováze mezi pracovním 

a soukromým životem (zejména ze strany otců) a bojovat proti nerovnostem mezi důchody 

žen a mužů, za nimiž stojí neplacená práce. 

 

Potřebujeme také změnu na odvětvových úrovních. Nedostatek žen na vysoce 

placených pozicích, zastávaných především muži, je jednou z příčin rozdílů v odměňování 

žen a mužů. Musíme umožnit, aby se více žen zapojilo do určitých odvětví a povolání, 

a musíme se zaměřit zejména na hlavní příčiny tohoto nerovnoměrného rozložení naší 

pracovní síly. Chci se zabývat genderovými stereotypy, které znesnadňují ženám – ale 

i mužům – uplatnění v odvětvích, v nichž tradičně převládá druhé pohlaví. Tyto stereotypy 

rovněž způsobují nerovnoměrné rozdělení povinností souvisejících s neplacenou péčí. 

V tomto ohledu bude mít zásadní význam provádění směrnice o rovnováze mezi pracovním 

a soukromým životem. 

 

Vzhledem k tomu, že nerovnosti mezi muži a ženami odrážejí společensky ustanovené role, 

jsem přesvědčena, že řešením genderových rozdílů v životním cyklu vzdělávání, odborné 

přípravy, zaměstnanosti, rodičovství, péče, platů a důchodů můžeme v EU urychlit pokrok.  

 

[Výše uvedená tvrzení představují výňatek z odpovědí na otázku č. 5.]  

 

8. V právních předpisech v oblasti zaměstnanosti jsou stanovena důrazná opatření pro 

zajištění rovnosti; ta se však nemůže omezovat jen na určitá odvětví, ale musí být 

občanům zaručena ve všech oblastech života. Boj proti nerovnostem a diskriminaci má 

proto zásadní význam.  

 

 – Jaké konkrétní kroky hodláte jako komisařka pro rovnost uskutečnit 

k odblokování antidiskriminační směrnice v Radě a obnovení jednání o této směrnici 

všemi dostupnými politickými prostředky?  

 – Jakými opatřeními máte v úmyslu bojovat proti diskriminaci, mimo jiné 

diskriminaci na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové 

identity a vícečetné diskriminaci na pracovišti a na trhu práce?  

 – Zavážete se v souladu s povinnostmi EU vyplývajícími z Úmluvy OSN o právech 

osob se zdravotním postižením (UNCRPD) a se zvláštním ohledem na „závěrečné 

připomínky“ k této úmluvě k vydání nové evropské strategie pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením na období po roce 2020 s cílem dosáhnout plného uplatňování 

UNCRPD Evropskou unií a všemi členskými státy a na jaké prioritní oblasti byste se 

v této nové strategii zaměřila?  

 – Jaké další právní nástroje hodláte na základě předchozích iniciativ EU přijmout 

v zájmu zlepšení sociální a hospodářské situace osob se zdravotním postižením? 
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Budu usilovat o Unii, v níž budou lidé spokojeně žít bez rizika nebo strachu z diskriminace. 

O Evropu, která bude stát o lidi s jedinečnými dovednostmi, individuálními zkušenostmi 

a charakteristikami. Jsem pevně přesvědčena, že rovnost se nemůže omezovat jen na určité 

oblasti, ale musí být občanům zaručena ve všech aspektech života. Jsem proto pevně 

odhodlána zaplnit mezeru v legislativě týkající se rovnosti žen a mužů. Komise již mnoho let 

usiluje o přijetí návrhu komplexní horizontální směrnice o rovném zacházení. Díky práci 

předchozích předsednictví a Komise byly vyřešeny technické otázky. Zbývající překážky 

jsou politické povahy. Využiji všech svých politických pravomocí k úzké spolupráci 

s vládami, aby došlo k odblokování návrhu a k dosažení požadované jednomyslnosti.  

 

Několik nedávných událostí dává naději na nový impuls. Za prvé, přijetí Evropského aktu 

přístupnosti, pokud jde o osoby se zdravotním postižením. Za druhé, finské předsednictví 

věnuje této tematice zvláštní pozornost a pokusí se překonat patovou situaci prostřednictvím 

politické diskuse o antidiskriminaci v EU na zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, 

sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, které se bude konat dne 24. října 2019. Tuto 

diskusi budu pozorně sledovat. Výsledek těchto jednání bude klíčový pro konkretizaci mých 

dalších kroků a dosažení pokroku v krátkodobém horizontu. V dlouhodobém horizontu a v 

návaznosti na nedávné přijetí sdělení Komise „Efektivnější rozhodování v oblasti sociální 

politiky“1 plně podpořím posilování našich rozhodovacích pravomocí v této oblasti.  

 

Jako komisařka odpovědná za rovnost budu nadále pozorně sledovat stávající legislativní 

nástroje a přijímat důležité politické iniciativy, jako jsou iniciativy zaměřené na začleňování 

Romů a orgány pro rovné zacházení. V zájmu dosažení změny vnitrostátních politik budu 

udržovat úzký dialog s členskými státy, včetně zemí, proti nimž probíhají řízení o nesplnění 

povinnosti. V případě potřeby se nebudu zdráhat postoupit do další fáze těchto řízení 

a případně předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.  

 

Rovněž zajistím podávání komplexních zpráv o uplatňování stávajících právních předpisů. 

Další zpráva o provádění směrnice o rasové rovnosti a rámcové směrnice o rovnosti 

v zaměstnání bude vycházet z rozsáhlých konzultací s členskými státy, občanskou společností 

a všemi zúčastněnými stranami. V souvislosti s touto příští zprávou o provádění se hodlám 

důrazně zaměřit na orgány pro rovné zacházení, které jsou našimi klíčovými partnery v boji 

proti diskriminaci z různých důvodů a v různých oblastech. Na základě výsledků zprávy o 

provádění zvážím možnosti dalších kroků v této oblasti.  

 

Dovolte mi zdůraznit, že plně sdílím názor Evropského parlamentu, který ve svém usnesení2 

z roku 2016 uvedl, že pouze právní předpisy nestačí. Jedním z důvodů, proč diskriminace 

pokračuje, je nedostatečné povědomí o stávajících právech a povinnostech. Proto budu 

pokračovat v probíhající informační kampani3, jež má zvýšit informovanost mezi lidmi.  

 

Kromě toho chci i nadále podporovat rozmach chart diverzity v Evropě, neboť poskytují 

poradenství v oblasti řízení rozmanitosti tisícům podniků, které se dobrovolně rozhodnou 

podporovat diverzitu. Tyto charty jsou součástí platformy EU pro charty diverzity, která 

umožňuje pravidelnou výměnu informací mezi představiteli charty, vydávání publikací 

                                                 
1 „Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou“ 

(COM(2019) 186, 16. 4. 2019). 
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2016 o uplatňování směrnice 2000/78/ES (P8_TA-PROV(2016)0360). 
3 Internetové stránky a letáky jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU: 

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination  

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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a pořádání akcí na vysoké úrovni o řízení rozmanitosti. Mým cílem je i nadále financovat tuto 

platformu. Budu rovněž usilovat o zapojení sociálních partnerů, kteří hrají důležitou úlohu při 

podpoře rozmanitosti na pracovišti. 

 

Mám tu čest a možnost vynaložit veškeré úsilí, aby se zlepšila situace přibližně 100 milionů 

Evropanů se zdravotním postižením. Tato velmi různorodá skupina zahrnuje 32 milionů osob 

se závažným zdravotním postižením a přibližně 70 milionů osob s mírným zdravotním 

postižením, většinou starších osob, jejichž počet stále roste. Z prognóz vyplývá, že do roku 

2020 bude jedna pětina populace EU trpět nějakou formu zdravotního postižení. Jsem 

přesvědčena, že ve spolupráci s členskými státy musíme urgentně podniknout náležité kroky, 

a to na základě Listiny základních práv EU a Smlouvy o fungování EU. 

  

Jsem plně odhodlána vést provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením 

v celé EU. Zlepšení situace osob se zdravotním postižením rovněž přispívá k řešení 

nerovností, jak je uvedeno v evropském pilíři sociálních práv (zásada 17). 

  

Stávající nástroj pro provádění úmluvy, konkrétně Evropská strategie pro pomoc osobám se 

zdravotním postižením, ukončí svou činnost v roce 2020. Zahrnuje osm oblastí činnosti: 

přístupnost, zapojení do společnosti, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, 

sociální ochrana, zdraví a vnější činnost. V současné době probíhá její revize. Před zahájením 

jakékoli navazující strategie nejprve pečlivě prozkoumám výsledky hodnocení, které by měly 

být k dispozici do poloviny roku 2020. Rovněž bych ráda zapojila přímo zdravotně postižené 

osoby a jejich rodiny a konzultovala organizace a příslušné zúčastněné strany, abych mohla 

fundovaněji stanovit své priority. Jsem přesvědčena, že se tak zvýší kvalita. 

  

Jedním z velmi důležitých prvků mé práce bude i nadále zajišťovat, aby byla úmluva náležitě 

prováděna ve všech příslušných politikách EU. Proto se těším na úzkou spolupráci 

s ostatními komisaři, abychom zajistili, že kromě iniciativ spadajících do mé pravomoci 

budou i hlavní iniciativy v rámci jejich pravomoci, jako jsou legislativa a rozpočty, 

odpovídajícím způsobem zohledňovat záležitosti týkající se osob se zdravotním postižením. 

Budu proto úzce spolupracovat s místopředsedou pro ochranu evropského způsobu života. 

  

Zlepšení sociální a ekonomické situace osob se zdravotním postižením je nejen otázkou 

přijetí nových právních předpisů. Jde také o to, aby stávající právní předpisy fungovaly 

účinně. Jsem odhodlána zajistit, aby nedávno přijaté právní předpisy, jako je Evropský akt 

přístupnosti, byly provedeny správným, ambiciózním a soudržným způsobem. Členské státy 

mají tři roky na provedení směrnice a další tři roky na to, aby ji uplatnily. Rovněž pečlivě 

zanalyzuji pilotní projekty týkající se evropského průkazu osob se zdravotním postižením 

a užitečnost tohoto dokladu pro odstranění překážek bránících volnému pohybu žen a mužů 

se zdravotním postižením.  

  

Jsem přesvědčena, že než skončí můj mandát, přinese náš politický závazek pro „Unii 

rovnosti“ konkrétní a hmatatelné výsledky pro osoby se zdravotním postižením, takže budou 

moci lépe využívat výhod, které jim Evropa přináší. 

 

 


